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Styresak 005-2017   Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester 
 

Helse Nord IKT (HN IKT) har ansvar for teknisk, merkantil og funksjonell forvaltning av IT-
infrastruktur og basis tjenester. IT infrastruktur er definert som all maskinvare (eksempelvis 
pc, nettverk, servere) og all programvare som ikke direkte leverer forretningsfunksjonalitet til 
brukeren. Dette vil for eksempel inkludere programvare for epost eller databaser, men ikke 
fagsystemer som eksempelvis kurve eller innkjøp. Basis tjenester leveres for å understøtte 
sluttbrukernes bruk av IT-infrastruktur. Eksempler kan være brukerstøtte, eller pakking og 
distribusjon av programvare til brukernes PC. 

HN IKT er databehandler etter personvernloven. Av dette følger at HN-IKT har et selvstendig 
juridisk ansvar for at Helse Nords IT-løsninger driftes og forvaltes med tilstrekkelig sikkerhet. 
For å kunne ivareta dette ansvaret, er også HN-IKT gitt myndighet til å forvalte og 
videreutvikle eksisterende standarder innenfor IT infrastrukturen i Helse Nord. Det må derfor 
ikke etableres rutiner og prosedyrer internt i Helse Nord som kommer i konflikt med HN IKT sitt 
ansvar for å opprettholde informasjonssikkerheten i systemene.  

I noen tilfeller kan utvikling i IT infrastruktur gi tilgang på ny funksjonalitet for brukerne. Hvis 
f.eks. Microsoft utvikler nye samhandlingsløsninger, så kan samhandlingsløsningene gjøres 
tilgjengelig i Helse Nord gjennom avtalen som HN IKT allerede forvalter. Investeringer i IT 
infrastruktur som gir ny funksjonalitet for brukere, skal følge etablerte beslutningslinjer. 
Investeringer som gir administrativ funksjonalitet skal besluttes på linje med andre 
administrative systemer, mens investeringer som gir funksjonalitet i klinikkene besluttes i 
linjen for kliniske systemer. 

Det kreves investeringer i IT infrastruktur for å være i stand til å effektivisere driften og 
opprettholde dagens funksjonalitet og sikkerhet. Det vil også kreve investeringer i 
infrastrukturen for å sikre at sikkerheten i løsningene er i henhold til gjeldende regelverk. 
Beslutninger vedrørende investeringer i IT-infrastruktur er lagt opp i henhold til gjeldende 
investeringsreglement og fullmakts struktur. Alle investeringer skal gjøres innenfor de til 
enhver tid vedtatte budsjetter. Avskrivninger og øvrige kostnader som følge av investeringene 
dekkes av foretakene i henhold til gjeldende fordelingsnøkler. 

  



  

Beslutningslinjer 
Helse Nord RHFs styre og administrerende direktør beslutter strategi og økonomiske rammer. 
RHF vil utøve sitt eierskap gjennom foretaksmøtet. I styresak 70-2002 «IT-strategi Helse Nord 
RHF» har styret i Helse Nord RHF bl.a. vedtatt at 

• Helse Nord RHF ved administrerende direktør, har styringsrett i forhold til regionens 
samlede ressursbruk og felles løsninger knyttet til IT.  

• Målsettingen for Helse Nord skal være å harmonisere og standardisere løsninger innen 
IT området, hvor spesielle behov kun i unntakstilfeller vil medføre valg som avviker fra 
dette.  

• Det forutsettes at arbeidet med IT har et regionalt perspektiv i samarbeid og 
partnerskap med private aktører og offentlig sektor. 

 

Finansiering  
Kostnader ved prosjekter, inkludert løpende driftsutgifter, innarbeides i IKT- budsjettet og 
dekkes av foretakene.  

HN IKT skal legge frem oversikt over kommende års IKT-kostnader til Helse Nord RHF og 
helseforetakene hvert år i mai/juni i forbindelse med rullering av langsiktig plan.  Kostnader 
skal godkjennes av Helse Nord RHF i samråd med helseforetakene som en del av 
budsjettprosessen. Enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak, 
og/eller har driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen skal 
godkjennes av Helse Nord RHF før oppstart. 

Mindre oppdrag og endringer i tjenesteavtaler avtales mellom HN IKT og foretakene og 
kostnadene innarbeides i IKT-budsjettet.     

 

  



 

Beslutningsgangen for IT infrastruktur og basistjenester er synliggjort i HUKI-matrisen nedenfor. 
Hvilke beslutninger Styret 

RHF 
Adm. dir. 
RHF 

Portefølje-
styret 

HN IKT 
styre 

Adm.dir. 
HN IKT  

Bestiller-
forum 

Kunde 
RHF/HF 

Kilde 

Beslutte prosjekter større enn 50 
mill. kr. 

H K I K U I I Konsernbestemmelser for 
investeringer kap.6 

Beslutte prosjekter mellom 20 og 
50 mill. kr (i helseforetak)  

K H I K U I I Konsernbestemmelser for 
investeringer kap. 6 

Beslutte prosjekter mellom 5 og 
20 mill. kr. 

  
I H U I I Konsernbestemmelser for 

investeringer kap. 4 

Beslutte prosjekter under 5 mill. 
kr.  

  
 I H I I Fullmaktsmatrise for adm. dir., 

Helse Nord IKT HF, styresak 005-
2016-1 

Enkeltprosjekter som medfører 
økte kostnader til drift utover det 
som er forutsatt i 
investeringsplan og inkludert i 
driftsbudsjettet (IKT-budsjettet) 

 H  K U I I Konsernbestemmelser for 
investeringer kap. 4 og 6 

Investeringer som medfører 
avvik fra fastsatte standarder eller 
strategier i foretaksgruppen. 

 H  K U I I Konsernbestemmelser for 
investeringer kap. 4 og 6 

Beslutte mindre endringer i 
infrastrukturen og basistjenester 

   I H    

Beslutte større endringer i 
infrastrukturen og basistjenester 

 H  K U    

Beslutte endringer i 
tjenesteavtaler 
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Bestillinger av mindre oppdrag 
  

 
 

U 
 

H  



 

UStyret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1) Styret i Helse Nord IKT HF tar beslutningsstruktur for IT infrastruktur og 
basistjenester til etterretning 

 

 

 

 

Tromsø, 3. februar 2017 

 

 
Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 

 

Vedlegg: 

1. Utdrag fra Konsernbestemmelser investeringer (styresak 128-2015) 
  



  

Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Utdrag fra Konsernbestemmelser investeringer (styresak 128-2015) 

 

Kap. 4 – Krav til styrebehandling i helseforetaket 
Styret i helseforetaket skal behandle følgende: 

a) Årlig investeringsplan, jf. punkt 5, inkl. evt. revideringer av planen 
b) Enkeltprosjekter med samlet investeringssum 5 mill. kroner eller mer 
c) Enkeltprosjekter som i stor grad påvirker pasienttilbudet 
d) Enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom geografiske enheter i 

helseforetaket 
e) Enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak og/eller har 

driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen 
f) Enkeltprosjekter som medfører økte kostnader til drift utover det som er forutsatt i 

investeringsplan og inkludert i driftsbudsjettet 
g) Orientering om status fremdrift og investeringskostnad per investeringsprosjekt hvert 

tertial 
Dette er minimumskrav til styrebehandling. Styret i det enkelte helseforetak kan beslutte 
strengere krav med hensyn til styrebehandling. 

 

Kap. 6 – Krav til godkjenning av Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF skal godkjenne følgende investeringer i helseforetakene: 

• Enkeltprosjekter med samlet investeringssum 20 mill. kroner eller mer 
• Enkeltprosjekter som i stor grad påvirker pasienttilbudet (for eksempel flytting av 

tilbud eller nytt tilbud) 
• Enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak, og/eller har 

driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen 
• Enkeltprosjekter som medfører større endring i oppgavefordeling mellom geografiske 

enheter i samme helseforetak 
• Enkeltprosjekter som medfører avvik fra fastsatte standarder eller strategier i 

foretaksgruppen 
Investeringer i helseforetak opp til 50 mill. kroner kan godkjennes av administrerende 
direktør. For prosjekter i RHF-regi gjelder de samme bestemmelser til styrebehandling som i 
HF. Prosjekter med samlet investeringssum på 50 mill. kroner eller mer skal godkjennes av 
styret i Helse Nord RHF. Helse- og omsorgsdepartementet skal godkjenne investeringer over 1 
mrd. kroner, samt behandle investeringer over  500 mill. kroner med hensyn til 
finansiering. 
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